
Subsidieregeling Woonconsumentenorganisaties Etten-Leur  

 
Het college van de Gemeente Etten-Leur; 

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014; 

 

besluit: 

 

vast te stellen de volgende subsidieregeling: 

 

Subsidieregeling Woonconsumentenorganisaties Etten-Leur 

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling 

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: 

a. woonconsumentenorganisatie: een (overkoepelende) organisatie die in het belang van 
woonconsumenten werkzaam is op het terrein van het wonen in Etten-Leur; 

b. woonconsumenten: bewoners, waartoe in ieder geval behoren huurders, eigenaar-bewoners en 
woningzoekenden; 

c. prestatieafspraken: afspraken die jaarlijks tussen de gemeente en een organisatie of instelling 
worden gemaakt en die de basis zijn voor het toekennen van een subsidie. 

d. structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;  
e. eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter. 
 

Artikel 2 Doelstelling 

De woonconsumentenorganisatie behartigt op een actieve, dus meetbare, wijze de belangen van de 

in Etten-Leur woonachtige woonconsument in de breedste zin van het woord.  

 

Artikel 3 Subsidievorm 

Voor dit beleidsterrein kunnen de volgende subsidievormen worden aangevraagd: 

1. Structurele subsidie; 
2. Eenmalige subsidie. 
 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten 

Subsidiabele activiteiten zijn in ieder geval: 

a. advisering en het organiseren van bijeenkomsten; 
b. activiteiten zoals het volgen van cursussen om plannen van de gemeente en bouwers te kunnen 

beoordelen; 
c. Alle activiteiten die een duidelijke bijdrage leveren aan het lokale woonbeleid. 
 

Artikel 5 Nadere criteria 

Bij de beoordeling van de subsidie wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

1. Nadere criteria kunnen worden gesteld als het gaat om kosten voor het volgen van cursussen en 
het inschakelen van derden voor het uitbrengen van advies aan de gemeente; 

2. Nadere criteria worden altijd opgenomen in de tussen de gemeente en de 
woonconsumentenorganisatie vast te leggen prestatieafspraken.  

 



Artikel 6 Subsidieplafond 

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend 
gemaakt. 

2. Binnen het subsidieplafond als bedoeld in het eerste lid kunnen nadere subsidieplafonds worden 
bekend gemaakt. 

3. Een aanvraag voor een structurele subsidie en een eenmalige subsidie wordt, indien volledig, 
behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.  

 

Artikel 7 Slotbepalingen 

1. De Beleidsregel Subsidieverstrekking Woonconsumentenorganisaties Etten-Leur 2011 wordt 
ingetrokken. 

2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014. 
3. Op aanvragen om structurele subsidie tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de 

Beleidsregel Subsidieverstrekking Woonconsumentenorganisaties Etten-Leur 2011 van 
toepassing.  

4. Op aanvragen om eenmalige subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van 
de Beleidsregel Subsidieverstrekking Woonconsumentenorganisaties Etten-Leur 2011 van 
toepassing. 

5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Woonconsumentenorganisaties 
Etten-Leur. 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 

De secretaris,    De burgemeester,  

 

 


